
Os recursos financeiros do 
Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) afetos ao 
Estado atingem os 11,7 mil 
milhões de euros (70%), 
enquanto os destinados 
à mudança estrutural da 
economia ascendem a apenas 
2243 milhões de euros. A AIP 
considera que “o OPEX de 
manutenção do investimento 
do Estado poderá criar 
divida pública permanente e 
progressiva”. Assim, ao nível 
do PRR, defende a subida 
do investimento direcionado 
às empresas e, ao nível da 
reprogramação do PT 2020 e 
QFP 2021-2027, o aumento 
“de forma muito significativa” 
dos incentivos às empresas nos 
investimentos previstos.
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Na sua análise ao Plano de Recuperação 
e Resiliência, a AIP – Associação Industrial 
Portuguesa conclui que 71% (11,7 mil mi-
lhões de euros) estão afetos ao Estado e 29% 
(4,8 mil milhões de euros) ao setor privado 
e que o CAPEX Público destinado à aqui-
sição de bens e serviços (tecnológicos, obras 
públicas e equipamentos) será de aproxima-
damente 10 mil milhões de euros.

Conclui também que “existe dificuldade 
na definição de métricas concretas de avalia-
ção do retorno de parte do investimento do 
Estado, nomeadamente nos processos de ra-
cionalização da administração, qualificação 
de recursos e nas respostas sociais”.

Na perspetiva da AIP, “o OPEX de manu-
tenção do investimento do Estado poderá 
criar dívida pública permanente e progres-
siva”.

A afetação de recursos financeiros do 
PRR às prioridades da mudança estrutural 
da economia portuguesa é de apenas 14%: 
1250 milhões de euros para a capitalização, 
integrada na componente de empréstimos 
e não de subvenções; 993 milhões de euros 
para a inovação.

E que “o redimensionamento empresarial 
e o reforço da capacidade exportadora não 
têm montantes afetos, apesar de os resul-
tados esperados da execução do Programa 
preverem o crescimento do peso das expor-
tações no PIB (50% em 2026)”.

(In)definição nos investimentos 
de acessibilidades

Relativamente às  infraestruturas de 
transportes (acessibilidades rodoviárias) e 
mobilidade (expansão do Metro, BRT e 
aquisição de material circulante ferroviá-
rios) totalizam 2172 milhões euros (13% 
do PRR).

“Apenas cinco dos 44 projetos de acessibi-
lidades fazem parte dos projetos priorizados 
pelo grupo de trabalho composto por repre-
sentantes da procura, clientes e utilizadores 
destas infraestruturas.”

“O investimento em infraestruturas de 
transportes concentra-se no setor rodoviário 
e metro urbano. No setor ferroviário exis-
te apenas um investimento na aquisição de 
material circulante.”

Isto leva a AIP a presumir “que a defini-
ção dos investimentos nas acessibilidades 
não foi objeto de qualquer análise criteriosa 
de priorização (intermodalidade, competi-
tividade e eficiência) para a sua inclusão no 
plano de investi-
mento do PRR”.

Ainda quanto 
às acessibilidades, 
“a prioridade dos 
investimentos em 
infraestruturas 
deveria potenciar 
o aumento da car-
ga/mercadorias e 
não dos passagei-
ros” 

Acrescenta que 
“o objetivo e o 
critério fundamental da avaliação dos pro-
jetos de investimento em infraestruturas 
deveriam centrar-se no contributo para po-
tenciar as exportações, concentrando-se nos 
setores ferroviário e marítimo/portuário, e 
não no rodoviário, como está consagrado 
no PRR”.

Alerta para o facto de que “a governance 
do Programa na área da coordenação técni-
ca e de gestão será assumida por uma estru-
tura de missão. A execução será contratuali-
zada com agências e organismos públicos”.

“Deve-se revisitar os investimentos em 
infraestruturas propostos pelo grupo de 
trabalho composto por representantes das 
empresas clientes e utilizadores dessas in-
fraestruturas e o modelo de priorização 
implementado. As definições destes investi-
mentos não devem ser propostas pela ofer-
ta, mas pela procura.”

Ampliação do investimento às 
empresas 

Considerando que as prioridades de 
mudança estrutural da economia portu-
guesa e do tecido empresarial devem es-

tar centradas na capitalização /robustez 
dos balanços das empresas, no redimen-
sionamento empresarial, na inovação e 
no reforço da capacidade exportadora, 
a AIP entende que “o sucesso do PRR 
depende da evolução favorável destes 
objetivos. Caso não aconteça, o resul-
tado final da aplicação do Programa fi-
cará marcado por um forte impacto no 
desenvolvimento social e melhoria na 

eficiência pú-
blica, devido ao 
investimento na 
digitalização da 
administração, 
mas com me-
nores efeitos do 
que os espera-
dos na economia 
portuguesa”.

Assim sendo, 
haverá duas so-
luções: amplia-
ção do inves-

timento às empresas do PRR nas áreas 
atrás referidas; manter a atual estrutura 
de afetação de fundos do PRR, aumen-
tando de forma muito significativa os 
incentivos às empresas nos investimen-
tos previstos na reprogramação do PT 
2020 e QFP 2127 nos eixos atrás refe-
ridos.

“A imperiosidade da concentração de 
recursos da política pública nestes ob-
jetivos poderá ser condicionada pela ca-
pacidade de execução das empresas. Isso 
explicará, em parte, a taxa de execução e 
a reprogramação do PT 2020, e obrigará 

a repensar mudanças no acesso das em-
presas aos programas”, acrescenta.

Reforço de 700 milhões 
para investimento e inovação

A AIP sugere um reforço em mais 
700 milhões de euros a Componente 5 
– Investimento e Inovação, tendo como 
contrapartida a redução em 700 milhões 
de euros na Componente da Habitação 
(C2).

O reforço da Componente 5 – Inves-
timento e Inovação seria repartido da 
seguinte forma: Reforço da capitalização 
(160 milhões de euros), Redimensiona-
mento empresarial (340 milhões de eu-
ros), Reforço da Inovação (60 milhões 
de euros) e Capacidade exportadora (140 
milhões de euros).

Para otimizar o acesso das empresas 
ao Programa será necessário: aumentar 
os plafonds das subvenções; flexibilizar 
os acordos de regularização da situações 
contributivas e fiscais.

“A atual dimensão do tecido empre-
sarial não se ajusta às adequadas prio-
ridades do PRR nos investimentos de 
descarbonização e digitalização. Assim, 
sugere-se a definição de requisitos míni-
mos de dimensão para acesso ao mesmo, 
o que poderá fomentar processos de coo-
peração empresarial. A simplificação de 
tramitação dos avisos de concurso, dos 
processos de avaliação de candidaturas e 
dos processos de contratação terão de ser 
otimizados.”

Aumentar a intervenção 
das associações

“O Estado tem utilizado a política pú-
blica para financiar o aparecimento e ma-
nutenção de estruturas de intermediação 
entre empresas e sistemas de incentivos 
e programas de apoio ao tecido empre-
sarial, negligenciando o trabalho desen-
volvido pelas associações empresariais. 
Por exemplo, há mais de 30 anos que as 
associações empresariais não têm acesso a 
sistemas de incentivos que promovam os 
investimentos na modernização tecnoló-
gica, na inovação e qualificação de recur-
sos humanos.”

A IP propõe que, contrariamente a 
Quadros anteriores, “as associações em-
presariais possam ter acesso ao PRR, tais 
como os clusters, redes de intermediação 
tecnológicas ou laboratórios colaborati-
vos”.

Em relação à Governance, “concorda-
-se com o modelo proposto, sugerindo-
-se apenas a participação das associações 
empresariais de âmbito nacional (AIP e 
AEP) na Comissão de Acompanhamento 
do PRR, dada a experiência na dinami-
zação deste tipo de programas e da sua 
representatividade associativa”.

AIP DEFENDE CORTE PROPORCIONAL NA COMPONENTE DE HABITAÇÃO

Investimento e inovação devem ter 
reforço de 700 milhões de euros
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“A atual dimensão do tecido 
empresarial não se ajusta 
às adequadas prioridades 
do PRR nos investimentos 
de descarbonização 
e digitalização”

Período Temporal
2021 2022 2023 2024 2026 2030

t t t t t t
Reprogramação 
PT2020 11,2 Mil Milhões de Euros

PRR Subvenções 13,9 Mil Milhões de Euros
Empréstimos 2,7 
Mil Milhões de 

Euros

33,6 Mil Milhões de Euros
QFP 201-2027

Alteração de distribuição de afetação de verbas: 
Estado/Empresas

Estado Empresas

RESILIÊNCIA MJ 10 942 7 212 3 730

TRANSIÇÃO CLIMÁTICA MJ 3 188 2 010 1 178

TRANSIÇÃO DIGITAL MJ 2 513 1 863 650

MJ 16 643 11 085 5 558

67% 33%


